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 משפט הייחוד בשפה העברית
 המבנה והתפקידים 

                                                       מורה עוזר  
                                         סים מוחמד'אחמד ג

 מורה עוזר
 חוסיין אסמאעיל כאדים

 הקדמה
החלק בתורת התחביר הוא גורס כי  עמאבן־שושןאברהם

יסודות כלליים לים הבודדות למשפטים שלמיםיהלשון העוסק בדרכי חיבורן של המ

אולם לכל לשון מערכת חוקים ודרכים רבים של התחביר משותפים לכל הלשונות

עמזתשחתשכנהירשאופיניים ומיוחדים לה הקובעים את עיקרי סגנונה

לשלושה סוגיםבשפה העברית המשפטים  מצד המבנה מתחלקיםמדגיש ש

כגוןמשפט שיש בו נושא ונשוא או נושא ונשוא וטפליםהוא :משפט פשוט -א

".גד נעל את הדלת" "פתי מאמין לכל דבר" "הפנקס פתוח

שאינם תלויים שניים או יותרמשפט מחובר ממשפטים פשוטים  :משפט מחובר -ב

נצטרף ".יסר אתכם בעקרביםיואני א ,בשוטיםאבי יסר אתכם כגוןזה בזה

אני אייסר אתכם בעקרביםואבי יסר אתכם בשוטיםמשני משפטים פשוטים

שאחד מהם שניים או יותרמשפט מורכב ממשפטים פשוטים  :משפט מורכב -ג

כגוןמכיוון שהוא בא אך להשלים ולפרש את אחד החלקים שבותלוי במשנהו

מורכב משני משפטים  ".שכל דברי הנביאים אמת, מונה שלמהאני מאמין בא

המשפט האחרון כל דברי הנביאים אמתואני מאמין באמונה שלמהפשוטים

 במה אני מאמיןמציין

העבריתלשפההמיוחדותהתכונותביןכימדגישעמפרץיצחק

דלבדברים"ָפֳעלֹו ָתִמים ַהּצּור"דוגמתוהואמשפטיםשלמיוחדמבנה

מושלםדמעשהכלומרתמיםהצורפועלהואזהמשפטשלהרגילהמבנה

נשואתמיםלואיהצורנושאפועלהואזהמשפטשלהתחביריההרכב

המשפטלגוףמחוץהצורהלואיהוצא"ָפֳעלֹו ָתִמים ַהּצּור"פרץ מדגיש שבמשפט

הואופסיכולוגיהגיונינושאהואהצורזהחדשבמבנה"ָפֳעלֹו ָתִמים ַהּצּור"

המשפטגוףלרעיוןמוצאנקודתומשמשהשומעואתהמדבראתראשונהמעסיק

ואילובודדחלק־משפטהואהזההנושאופסיכולוגיהגיונינשואהואפעלותמים

במקוםנושאפעלונשואתמיםשלםמשפטהואפעלותמיםהאחרהחלק

שלוהקנייןכינויכאןתחליףבאהמשפטלגוףמחוץשהוצאהצורהלואי

מייחדיםאנועליואומריםאנוהצורהמשפטלגוףמחוץשהוצאהחלקפעלו

כלהייחודחלקהואאותוומבליטיםלחודיחידאותומעמידיםכלומראותו

ייחודמשפטנקראהמשפטגוףוגםהייחודחלקגםכולוהמשפט
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את משפט הייחוד בשפה העברית לחקורהןהזההמחקרשלמטרותיו: הטרהמ

ידי חוקרים שונים לגבי מהותו של ־והדעות השונות שנאמרו עלמבניהומבחינת

 מבנה משפטשלקישורוהיקףאתלהראותוגםמשפט הייחוד מבחינה תחבירית

השירה המשנההמקראכגוןהייחוד לתחומים השונים של השפה העברית

שמשחקביותרהחשוביםהתפקידיםבקביעתכלומרוהסיפורת העבריתהעברית

אלהשוניםבתחומיםהייחודמשפטאותם

הלשוניוהניתוחהתיאורשיטתהיאהזהבמחקרבהלנקוטשיכולהשיטההשיטה

למחקרשנבחרוהעברייםלטקסטים

 :מילות המפתח
משמעות־דו כינוי מוסב  חלק ייחוד  משפט ייחוד  תחביר 

ו של משפט הייחוד ומבנה נומוב

רבים וחוקריםמדקדקיםעל־ידימוגדרמשפט הייחודהעבריתהשפהבמחקרי

הפשוטיםהמשפטיםלסוגעמברקלישאולשלדעתולפיכדלקמן

החלקיםכשאחדהיאמיוחדתהדגשהצורתייחודמשפטהנקראהמשפטגםשייך

כלבראשמפרידקועל־ידינפרדומוצגממקומומוצאהמשפטשלהטפלים

" למעשה מצרפּה ה"הקב – טובה מחשבה"כגוןהנושאהואהיהכאילוהמשפט

כזהמבנהבעלברקלי גורס שלמשפטועודלמעשהטובהמחשבהמצרףההקב

מייחדמשפטאוייחודמשפטקוראים

שדוברי משפט הייחוד הוא אמצעי סגנוניעמותשלשורצולדלפי אורה

היא מדגישה שמשפטים מסוג העברית משתמשים בו בהתמדה בדיבורם ובכתיבתם

רֹאׁשֹו ֵעינָיו ֶהָחָכם" ָתם ָתהאַ  ָוחֶֹרף ַקיִץ""וגם המשפט ידב קהלת"בְּ "יְַּצרְּ

היא מדגישה גם שנקודת הם דוגמות קלאסיות למשפט הייחודיזעד תהלים

וכינוי רומז אליה בהמשך קיץ וחורףוהחכםהכובד במשפט נמצאת בראשו 

יצרתםועיניוהמשפט 

משפט הייחוד הוא משפט שבו צירוף עמלפי יצחק שלזינגר 

ובמקומו בא בגוף המשפט כינוי א לראשו לשם הדגשתוצ  מּוחלק ייחודשמני 

הוא גורס כי המשפט השלם  "יקר לנו המדינה שלומּה"כגוןהמוסב אל חלק הייחוד

הבצירוף שלומּההיא חלק הייחוד והכינוי  "המדינה"הוא משפט ייחוד ובו המילה 

הוא הכינוי המוסב

מגדירות את משפט הייחוד כי הוא עמקלפוס ־שרה ליפקין ונועה בדיחי

ידי שינוי במבנה המשפט־המדגיש חלק מסוים באופן מיוחד עלסוג של משפט פשוט

הן מוסיפות שמשפט שינוי הסדר הרגיל וחזרה על הרכיב שהוצא אל מחוץ למשפט

והן הייחודם שרוצים ליצור הדגשה גדולה של חלק במשפט ייחוד יופיע במקו

"יפים במיוחד גניהָ  –חיפה "מביאות למשל את המשפט 

מגדירים את משפטעמשילהוגילהגרילקליאורהאלוןעמנואל

לשםהמשפטלראשמוצאייחודחלקשמניצירוףשבומשפטכי הואהייחוד



  
 مجلة التخصيص يف اللغة العربية، البناء والوظائف

 أمحد جاسم حممد

 حسني إمساعيل كاظم

 

- 61 - 

כלולפי דעתםהייחודחלקאלהחוזרכינויהמשפטבגוףבאובמקומוהדגשתו

פועללמעטהמשפטלראשמוצאלהיותיכולמשפטחלק

הםש בגללמשפטי הייחוד נקראים כך שמדגישעמיואלימרדכי

והוא נקרא המשפט ראשב לשים אותוחלק אחד מודגש באופן מיוחד על־ידי  מכילים

חשבתי עליה כל אחר  –השיחה "כגוןיואלי מביא מספר דוגמאותחלק הייחוד

אנשים  –היונים " "הטכנאים הביאו אותו לפני שעתיים –המחשב ""הצהריים

משפטים אלה אינם משפטים רגיליםלפי דעתו של יואלי  "מאכילים אותן בכיכר

"הביאו""חשבתי"שואים במשפטים אלה הםהנמשפטי ייחודוהם נקראים 

לים יהמהוא מדגיש ש"אנשים""הטכנאים""אני"הנושאים הם"מאכילים"

לים יהן מ"היונים""המחשב""השיחה"הכתובות בראשי המשפטים האלה 

לים אלה הועברו מתוך המשפט הרגיל ימאבל הן אינן הנושאיםחשובות במשפטים

נוכל לים במשפט לסדר הבסיסייאם נשנה את סדר המוהוזכרו בהמשך אל תחילתו

רגילמשפט פשוט".חשבתי על השיחה כל אחר הצהריים" לראות זאת בבירור

אנשים "רגילמשפט פשוט".הטכנאים הביאו את המחשב לפני שעתיים"

יואלי גורס כי במשפטים אלה רגילמשפט פשוט".מאכילים את היונים בכיכר

 "השיחה)"להדגיש אותו  בשבילראש המשפטחלק הייחוד מועבר מתוך המשפט אל 

בעקבות ההעברה הזאת מבנה המשפט משתנהכתוצאה לכך "(היונים" "המחשב"

אפשר גם את הנושא ואת הנשואבקלות לראות אפשר י עיקרלים היבסדר המ כאשר

 "את המחשב" "על השיחה)"יש מילת־יחס כו לייחודלראות שלפני החלקים שהפ

ולכן חלקים אלה אינם יכולים להיות נושאים"(את היונים"

שהובאה אם המילהבמשפטי ייחודיואלי מדגיש שלגבי מבנהו של משפט הייחוד

אל השם־הכינוי המוסבנצרף את כינוי־הגוף אי־סמיכותוכחלק ייחוד היא לו

 כגוןהנסמך

".ומדודים שקולים  דבריהם – חכמים"  "דברי חכמים שקולים ומדודים"
אם היא מושא־ישיר נצרף את כינוי־הגוף אל הפועל־היוצא שבמשפט או אל מילת־

כגוןיבוא בלי שום אות־יחסייחודכחלקוהשם עצמואתהיחס 

 ."יצרתם  אתה – וארץ שמים"  "  .וארץ שמים  יצרת  אתה"
 ."היהודים מכבדים אותּה –השבת "  ."  היהודים מכבדים את השבת"

הגוף אל ־נצרף את כינוי היא מושא־עקיף כלומר חלק הייחודאם המילה הנדונה

כגוןשל המושא העקיףהיחס־אות או היחס־מילת

 ."הנוסעים עלו עליהָ  –האוניה "  ."  הנוסעים עלו על האוניה"
 ראש הממשלה ביקר בּה –הולנד "  ." ראש הממשלה ביקר אתמול בהולנד"

 ."אתמול
הנמצאתהיחסמילתנשארתשבהםלציין שנמצא במקרא מקומותישבעניין זה

ֹ לַ "לדוגמההייחודבחלקגםהמוסבבכינוי ֹ הַ , ןהֵ כ "היֶ הְּ יִ  ים לֹומִ לֵ שְּ ם הַ ת דַ ק אֶ רֵ ז

ובשמואל"מותּה יום עד ילד לּה לא היה שאול־בת ולמיכל"ידז ויקרא
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הפסוק "מותה יום עד שאול־בת למיכל ילד היה לא"זהמשפטבתשתית כג

במשפטהאחתמיכללהבלטתאפשרויותשתישלעירובכנראההואבשמואל

 במשפטהמיליםסדרשינויידי־עלוהשנייהייחוד

או אות־יחסהבנוי משם־עצם וממילת־יחס תיאור־פועלואם חלק הייחוד הוא 

המרמז וכינוי־הגוף המתאיםתוצא המילה הנדונה לפני גוף המשפט בלי סימן־היחס

כגוןשנשאר בגוף המשפטיצורף אל סימן־היחסעליה

 ."לא באתי לעבודה בגללו –הגשם "  ."  לא באתי לעבודה בגלל הגשם"
 ."המסיבה נתקיימה בו –האולם הגדול "  ."  ולם הגדולהמסיבה נתקיימה בא"

ניתן להצביע על התניות השימוש עמלפי יצחק שלזינגר 

שכן רובם של משפטי הייחוד המעטים במשפטי ייחוד בלשון הפורמאלית הכתובה

פני קבוצה קטנה של דגמים תחביריים כדלהלן־הנקרים בטקסטים אלה מתפרשים על

פועל ־שםכדיבינוני די שמני ־צירוף 

 ...שכותרתו בלבד דיה לעורר
פועל־שםכדיבינוני ־באין יש היה די שמני ־צירוף 

 ...שפעולות חקיקה בלבד לא די בהן כדי
 ...ואפילו תהיה הפעולה מוגבלת די יהיה בה כדי      
 ...עצם העלאתה של אופציה כזאת יש בה איתות      
 ...אין בהם כדי... אספקתם של כלי נשק      
 ...ודבר זה היה בו כדי לשלול      
שמני־צירוףבינוני ־ב־להיהאין יש שמני ־צירוף 

 ...ובקיאים ממני בנושא להם השערות
 ...העניין שלכם בפלשתינים יש לו יסוד חיוני אחד      
 .אין להן מעמד מוסרי... רוב המדינות      
 .אופציה כזאת יש בה איתות רב משמעות      
 ...החופש להסית יש לו מן הסתם שייכות      
 ...אין להם הסקרנות... ובני אדם      
 .עם הרפורמהתיקון שחיקת השכר והרחבתו אין להם דבר       
כינוי מוסבשמני ־צירוףזה הוא שמני ־צירוף 

 .אף הוא הגיע זמנו... פישוט הליכים
מבנה זה מנותח לרוב כמשפט שמני פשוט בעל .  נים זה דבר חשוב כמובןרָ זְּמִ       

עם זאת יש כשהאוגד זה משמש בעיקר במשלבים נמוכים ובלשון הדיבוראוגד

המשפט הפשוט אורנןראה בעניין זה עהמגדירים אותו כמשפט ייחוד של הנושא

עמטתשל

תניה גם בהקשרים מצויים משפטי ייחוד בלא הנוסף על דגמים תחביריים אלה

להלן נציג אלא שהם משמשים בעיקר כאמצעי הדגשה ומיקודתחביריים אחרים

כמה מובאות בלתי ממוינות מבחינת ההתניה המבנית של משפטי ייחוד

 ...מקורו ב –והרבה ממה שקורה 
 ...ג"ואישים פוליטיים דרכם שלא לדקדק בתרי      
 ...והולכים סינדרום זה ביטוייו רבים      
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 .ליקוייה גדולים –שייתכן והדיקטטורה       
 דעות שונות לגבי מהותו של משפט הייחוד

שאלת מהותו ומבנהו חלוקות לגבי הדעות גורסת כי עמבן־שחררינה

הוצא ממנו ר שאפשוט הוא משפט הייחוד משפטשהאחת רואה של משפט הייחוד

משפט שוהשנייה רואה חלק הייחודחלק תחבירי כלשהו והועבר לראש המשפט 

בו חלק הייחוד הוא הנושא והחידוש הוא הנשוא ר שאמורכב הייחוד הוא משפט 

לפי  הראשונההדעה היא זו בכלל דרך הניתוח המקובלת יש לומר שבלאהמורכב

משפט הייחוד נישה באחת משתי של ניתוח העמנירדעתו של רפאל

בניתוח משפט המקובלת  גישההשתי דרכים אלולפסול אחת מ סיבהואין דרכים

של המשפט שהובא טפליםהיא לראות בחלק־הייחוד את אחד מחלקיו ההייחוד 

חלק הייחוד כינוי חוזרובמקום שצריך היה להופיע נשאר ייחודבראשו לשם 

שבו צריך היה לשמש בגוף המשפט אלמלא הועתק תפקידמוגדר כבעל אותו ה

הנושא ההגיוני של המשפט  הוא הואפי הדרך האחרת חלק הייחוד ל עממקומו

למשלאווייתרת המשפט היא פסוק נשבעת ובעונה אחת הנושא התחבירי שלוו

רֹאׁשֹו ֵעינָיו ֶהָחָכם"במשפט  עיני )לוואי לפי דרך א"החכם"תהיה המילה  "בְּ

פי דרך בל עשכאן יש לצייןתוגדר כנושאואילו לפי דרך ב(החכם בראשו

הכינוי ובו האוגד הוא משפט ייחודשבו מופיע אוגדאפשר לראות בכל משפט

אצל גזניוסהדקדוק המסורתי רואה את משפט הייחוד כמשפט מורכבהחוזר

שהפרידיקאט שלו הוא  משפט הייחוד הוא משפט מורכב  עמ

במשפט המורכב מבודד הנושא הטבעי בראש המשפט ואחריו בא משפט משפט שלם

דרייבר שמתייחס לנושא העיקרי באמצעות הכינוי או בלעדיועצמאי שמני או פועלי

שפט מעין מהוא את המשפט בצורתו החיצונית גםמתאר עמ

שהוא משפט עצמאיהנשוא ואילומורכב בעל נושא טבעי המוצב בראש המשפט

גם בדקדוק הערבי המסורתי נחשב רומז בדרך כלל אל הנושא שבראש המשפט

הוא שלו נשוא הואילומשפט שנושאו בראש המשפטמשפט הייחוד משפט מורכב

ועל צב בראש המשפטמשפט עצמאי בעל התייחסות פורמאלית כלשהי אל הנושא המו

רֹאׁשֹו ֵעינָיו ֶהָחָכם"במשפט כן   "עיניו בראשו"הוא נושא המשפט "החכם""בְּ

נושא"עיניו)"הנשוא עצמו הוא משפט עצמאי שלם כשהוא הנשוא במשפט

ספרי  לעומת זאת ולפיכך המשפט כולו הוא משפט מורכבנשוא"בראשו"

דרך התהוותולבהתאםאת משפט הייחוד כמשפט פשוט המודרניים מנתחים התחביר 

 ֵעינָיו ֶהָחָכם"אותו משפט ומתארים את חלק הייחוד בהתאם לתפקידו במשפט

רֹאׁשֹו אינו אלא חלק  "החכם""עיני החכם בראשו"ינותח לשיטתם כאילו היה  "בְּ

 מורכבואין כאן מקום למשפט הנשוא "בראשו"הוא הנושא ו "עיני"ייחוד לוואי

בהיעזרו במסגרת התיאורטית של מציינת שעמותשלשורצולדאורה

שברמת המבנה העמוק משפט אורנן הדקדוק הגנרטיבי־טרנספורמטיבי טוען ע

הנוצר אחרי של משפט הייחוד העיליבמבנה בלאהייחוד הוא אמנם משפט פשוט
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נושא הבנוי בדרך של  הוא משפט מורכבהפעלת הטרנספורמציה של ייחוד

משפט הייחוד נוצר כתוצאה מטרנספורמציה לשון אחרשהוא משפטנשוא

גישה הלעומת ובמקומו במשפט מוסב אליו כינויהמעתיקה איבר מסוים במשפט

שמשפט הייחוד הוא מצויה הדעהרואה את משפט הייחוד כתוצאת טרנספורמציהש

לפי גישה זו אין לראות נספורמציה של ייחודמורכב ביסודו ואין הוא תוצאת טר

פועלות שכן הוא נבנה כמשפט מורכבבמשפט הייחוד משפט פשוט ברמה העמוקה

אלו אינן טרנספורמציות המאפיינות דווקא את משפט  ךאעליו אמנם טרנספורמציות

פרונומינליזציה וכיוצא באלהכגון סדרהייחוד אלא טרנספורמציות אחרות

עלת גם על מבנים תחביריים אחריםהפו

 במשפט הייחוד  " הכינוי המוסב"ו" חלק הייחוד"
מדגישות שלחלק הייחוד יש עמקלפוס ־שרה ליפקין ונועה בדיחי

כשהתפקיד התחבירי של הכינוי המוסב וניתן לזהותו בעזרת הכינויתפקיד תחבירי

שמתייחס לואי סומךאשהוא יכול להיותזהה לתפקיד התחבירי של חלק הייחוד

ֶכם"כגוןאל נושא המשפט נִי ׁשְּ ָקה בְּ ׁשֹו ָחׁשְּ כֶ  ַנפְּ ִבתְּ או חלד בראשית"םבְּ

"ּהמָ ה ׁשְּ רָ י שָ י כִ רָ שָ  ּהמָ ת ׁשְּ א אֶ רָ קְּ א תִ ֹל ָךתְּ ׁשְּ י אִ רַ שָ "כגוןלואי סומך אל המושא

וא י הִ דִ םָ ה עִ תָ תַ ר נָׁשֶ ה א  שָ אִ הָ " כגוןמושא ישיר או עקיףבטויז בראשית

ֹ ץ וָ עֵ ן הָ י מִ לִ  ּהנָתְּ נָ ֶׁשר ָהָאֶרץ" יבג בראשית" לכֵ א ָך ָעֶליהָ  ׁשֵֹכב ַאָתה א   לְּ

נֶמָּה ֶעָך ֶאתְּ זַרְּ י נֶבְּ ב מִ לֶ חֵ ת הַ אֶ וְּ , יםמִ לָ שְּ ם הַ ת דַ יב אֶ רִ קְּ םַ הַ "יגכח בראשית" ּולְּ

ֹ ה  ַא ָׁשֵעינּו"לגז ויקרא" הנָמָ לְּ , יןמִ יָ ק הַ ֹוה ׁשיֶ הְּ תִ  לֹו: ןר ו ֹ ִאָתנּו פְּ  נֵֹתינּוַוע 

נּום ֹ " יבנט ישעיהו"יְַּדע  ֹ ׁשֶ י א  ׁשַ יִ  ׁשרֶ ׁש ֹ דְּ ם יִ יִ ֹויו ּגלָ ים אֵ םִ ס עַ נֵד לְּ מֵ ר ע "                         ּוׁשר

ָוִתי" ייאישעיהו ִתקְּ ה טָ םִ הַ " כגוןתיאורגטויז איוב"יְּׁשּוֶרמָה ִמי וְּ

עמותשלשורצולדאורה.דאבמלכים"ּהמָםֶ ד מִ רֵ א תֵ ם ֹלׁשָ  יתָ לִ ר עָ ׁשֶ א  

לות־יחס יבמאבתיאורי הפועל בולטות התופעות הבאותגורסת כי 

ות כמתארי מקום במשפט הייחודשהמשמאחרילפניעלבאחדות כמו 

חיבין אם חלק הייחוד הוא בעל תכונתהכינוי המוסב יהיה הכינוי החבור אליהן

המשמשות כמתארי מקום הכינוי מןאללות־יחס אחרות כמו יבמובין אם איננו

בתיאורים אחרים בחיכאשר חלק הייחוד הוא חסר תכונת שםהמוסב יהיה 

מסוג וכינוי מוסב אחר חייבוא כינוי גוף חבור כשחלק הייחוד הוא בעל תכונת 

יבוא במקומו כשחלק הייחוד אינו זהרמז מסוג  או כינויכךאזתואר הפועל 

בכל גשבה ההמרה היא תואר־הפועל או כינוי גוף מוסבהיחסבפרט לחי

חינדיר ייחוד תיאורי הפועל שאינם תיאורי מקום ושאינם בעלי תכונת מקרה

הפועל שבהם הכינוי המוסב ממלא תפקיד של תיאור משפטי ייחוד לים אחרותיבמ

שהשם שיוחד הרי תקינותם מותנית בכךואם יבואובמשפט אינם שכיחים ביותר

שכיח יחסית בתיאורי מקום והוא נדיר חישם חסר תכונת חיהוא בעל תכונת 

לת־יהכינוי המוסב אליו מותנה במביותר ובלתי תקין במקרי התיאורים האחרים

היא שאי אפשרלימוד הספרי רוב ביש מקום לציין שהדעה הנפוצהכאןהיחס
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מתנגד לדעה זוואילךעמטתשלאורנןלייחד את הנושא בדרך כלל

הם נמצאים וינושא חלק ייחודבהם יש משפטי ייחוד שכשהוא מדגיש שנמצא במקרא 

עמטתשכרובינשטייןובלשון הספרותהדבורה והכתובהבלשון המודרנית גם

יש לציין משפטי ייחוד בעלי כינוי מוסב נושאימקדיש פרק לנושא ואילך

ולכן אין סיבה טענות כבדות משקל עד כהלא הובאושנגד נכונותה של ראייה זו

טתשכשנהיר כנראה ינושא חלק ייחודיש בולפסול את קיומו של משפט ייחוד ש

ל אי אפשר ליצור משפט ייחוד את הדעה שהראשון שקבע הוא עמזתש

כהכאת היווצרותו של משפט הייחוד באירההגדיר והוא ומייחודו של הנושא

המובע לוואי או תיאורמושאכגוןאחד הטפליםשבו משפט הוא משפט ייחוד

 כל חלקי לפניוהוצג בפני עצמו  במשפט הראוי לומוהוצא ממקובשם או בתחליפו

בתוך המשפט ובמקומו בא כינוי חוזר עליוכאילו היה הוא הנושאהמשפט האחרים

הבא במשפט הייחוד החוזראו הכינוי המוסב שלציין  ישלגבי הכינוי המוסב

חבור או כינוי קניין חבור או פרודיכול להיות כינוי גוף ומוסב לחלק הייחוד

התמדה , חריצות"הבאמשל במשפט לכינוי רמז או תואר פועל רומזפרוד

מושאהוא חלק הייחוד במשפט הזה  "אותן אני מעריכה מאוד –ושקיעה 

במשפט חלק הייחוד  "בכוחן אני מאמינה –התמדה ושקיעה , חריצות"ובמשפט

נוצר  כך גם כשחלק הייחוד הוא נושא המשפט שמשפט הייחודלוואיהזה הוא

התמדה , חריצות""לן תכונות חיוביותכו –התמדה ושקיעה , חריצות"ממנו

הכינוי במשפט הזה"אלה הן תכונות חשובות להצלחה בבית הספר –ושקיעה 

כי עמטתשכרובינשטייןשל ובעקבותיש לטעוןהוא כינוי רמזהמוסב 

אלה הן תכונות חשובות להצלחה "משפט מדרגה שנייהקיים בתוך המשפט השלם 

, חריצות" המוסב לשמות העצםרמזכינוי  ך המשפט הזהבתויש ו "בבית הספר

כינוי גוף שיש לצייןמשפט ייחודנחשב ללכן המשפט כולו ו"התמדה ושקיעה

כינוי חבור בא עצמאי בא כאשר הכינוי המוסב משמש בתפקיד נושא במשפט המקביל

במשפט המקבילמושא או תיאור לוואי סומךשל הכינוי המוסב הוא כאשר תפקידו 

לא תמיד יבוא כינוי חבורבמקרה הלוואי הסומך ובמקרה התיאורבשני מקרים

בשניהם ההתניות הן תחביריות־סמנטיות

 במשפט הייחוד " נושא תחבירי"לעומת " נושא הגיוני"
חלק הייחוד בראש של והעמדתגורסת כי עמאליצורשולמית

את נושא המשפט ומבלבל לקורא מתוחמשפט מבנה  לפעמיםליצורעשויה המשפט 

שהם פוגשים כבגלל זאתהמשפט ו שלדוברי השפה העברית למצוא בראשנהגו 

משפט ייחוד  כאשר יש לפנינובתודעתם המשפטו של נקבע כנושאהוא שם הראשוןב

כולו מתברר המשפט את כל שלקרואלאחרךאנושא ההגיונינתפס חלק הייחוד כ

חלק הייחודהנושא ההגיוניונוצר אפוא מתח בין שאין הוא הנושא האמיתילנו 

 משפט הייחוד אכן משמששל מבנה השל המשפט האמיתיהנושא התחבירילבין 
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במקרים כדי להבליט את הגורם החשוב והמשמעותי שבמשפט לעתים קרובות

שגורם זה איננו הנושא התחבירי

 ט בעל אוגד לעומת משפט ייחוד   משפ
אם הנשוא במשפט הוא שם־עצם או גורס כיעמאבן־שושןאברהם

סופרשומרשגם לו בלשון העברית אופי של שם־עצם הווהפועל בזמן בינוני 

תבוא לפעמים מילת־קישור בין הנושא לנשוא לשם הגדרת הזמן או לשם אופה וכו

"אברהם היה העברי הראשון"דוגמות אוגדמילת־קישור זאת נקראת הדגשה

בין "העברי"הנשוא "אברהם"במשפט הראשון הנושא "הנפט הוא גוזל"

במשפט השני כי המדובר הוא בעבר נוללמד"היה"הנושא לנשוא ניתן האוגד 

להדגיש ניהםבי אוגדמשמשת  "הוא"ומילת "גוזל"הנשוא "הנפט"הנושא 

כי הנפט הוא הגוזל

יש בלשון העברית משפטים שלא מדגיש שעמרובינשטייןאליעזר

שהם ואין לנו אלא לומר על שמות־הגוף שבהםכלל כמשפטי ייחוד לפרש אותם

משפט זה  ."הסכנה היא שהילד לא ימצא את הדרך"במשפט הבאלמשלאוגדים

אינו יוצר כלל משפט "הסכנה"ן מה שיש בו אחרי שם־העצם שכאינו משפט ייחוד

שיש בו משפט והרי עיקרו של משפט ייחוד "היא שהילד לא ימצא את הדרך"

מן אוגד לפנינוואם לא משפט ייחוד לפנינושלם ולפניו שם־עצם בעמדת ייחוד

כמשפט לא יתפרש לעולם  "דודתי היא רופאה"האמור כאן לא עולה שרצף מלים ב

לא נהסס לומר שמשפט "היא רופאה –דודתי "אם נשמע רצף מלים זה כךייחוד

ייחוד לפנינו

בלשון העבריתהאוגדשלתחבירובעניין רבים עסקומחקריםבשנים האחרונות

למאפייניםהסברלהציעניסוהאלהמעט מהמחקריםשרקאלאהמודרנית

זההמילה שלהתחבירי הבולטהמאפייןזההאוגדשלהמיוחדיםהתחביריים

בניגודנושא המשפטלביןזהבין ההתאםהעדר יחסבמשפט היאבהיותה אוגד

ובמספרובמינוברוב המקריםשהוא מתאים הןהםהיאהואהשמנילאוגד

שלנטייתוהפרדיקט של המשפטגם עםמיוחדיםובמקריםנושאו של המשפטעם

שיכול לראותכפינושא המשפטשלובמספרובמינותלויהאינהלעולםזההאוגד

בדוגמאות שלהלן

 . מועילות חיות רביםזכרהם  רביםזכרחכלבים 

  .מועילות חיותיחידזכרזה  רביםזכרחכלבים 

השמני שבא ־האם הצירוףעשוי לעורר את השאלהזההעדרו של ההתאם במשפטי 

ההתאם שבין האוגד לבין היות ובעבריתהוא באמת נושאו של המשפטזהלפני 

הסבר אחד שעולה על הדעת הוא שייתכן הכרחיעל הרובהנושא של המשפט הוא

אם אנו מדברים על במפורטכלל אינו נושא המשפטזההשמני במשפטי ־שהצירוף

למעשה אין אנו של המשפטהוא נושאו זהסוג של משפט ייחוד שבו כינוי הגוף 

מדברים על העדר ההתאם אלא על התאם שלם עם נושאו של המשפט במין ובמספר

שבו הצירוף־השמני יש לנתח את שני המשפטים הבאים באופן דומהלפי גישה זו
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שמרפרר אל ואילו כינוי הגוף(topic)ההגיונישבתחילת המשפט הוא נושא הדיון 

נושא הדקדוקי או התחביריהוא הנושא הדיון

 ."הוא נרדם, התינוק שלי"

 ."התינוק שלי זה תופעה"

הם משפטי ייחוד הואהשאלה האם משפטים שמניים עם האוגד זהבניגוד למשפטי 

זכתה להתייחסויות רבות שבהם הוא למעשה הנושא של המשפטאוגדאשר ה

הואהזאת הגיעו למסקנה ש רובם של החוקרים שעסקו בשאלהבספרות הבלשנית

ברמן ראו למשל ברמן וגרוסו הוא למעשה האוגד ולא הנושא של המשפט 

אך מכך לא ניתן אורנן ראולניתוח כמשפט ייחוד ודורון 

שכן ייתכן זהלהסיק באופן מיידי שאותו הניתוח יכול לחול גם על משפטי 

ספק זה מתעורר בפרט לאור העדר  מבנה תחבירי שונהשהמשפטים האלה יש להם 

יש לבחון לעומק את מידת לכןאחד מתכונותיו הטיפוסיות של הנושאההתאם

הוא הנושא ולא אוגד של המשפטזההסבירות של ניתוח שבו 

הסיבה הראשונה לפקפק בנכונותו של הניתוח כמשפט ייחוד היא העובדה שסוג 

אם נדבר על ולא עם כינויי גוף אחריםזהים אפשרי רק עם המשפטים שבו אנו דנ

יש לצפות שכינוי הגוף שמני שבא בתחילתו של המשפט־כינוי גוף שמרפרר לצירוף

השמני מציין ־מופיע גם כשהצירוףזההאוגד אלא שבפועלהשמני־יותאם לצירוף

כמו בדוגמאות הבאותיישות אנושית

 .ילדים זה עבודה קשה

 .אמא שלה זה סיפור מההפטרה

 .אני זה אני ואתה זה אתה

אינו כינוי הגוף שנצפה לו במשפטי ייחוד עם נושא דיון אנושי מומחשת זההעובדה ש

כמו בדוגמאות הבאותבבירור במשפטי ייחוד שבהם כינוי הגוף אינו בעמדת נושא

 . עם זה/ ? קשה להסתדר איתם , ילדים

 .את זה/ הכיר אותה אתם חייבים ל, אמא שלה

 ?  שזה / מה אתם חושבים שאני , אני

שבה במשפט ייחוד היא הראשונהזההיחידה שמאפשרת מבין הדוגמאות הללו

בדוגמה הזאת יכול  "ילדים"כלומר אירוע סמויאפשרי פירוש שאותו נכנה 

במשפטי  סוג זה של פירוש קיים גם הוא"ילדים"אירוע הכולל מצבלהתפרש גם כ

על אף שפירוש מסוג זה ". קשה עבודה זה ילדים"כמו למשל בדוגמהרביםזה

לא כל ואולי גם את העדר ההתאםזהיכול להסביר את הבחירה בכינוי הגוף 

סיבה ראשונה לפסול את הניתוח כמשפט לכןמאפשר סוג זה של פירושזהמשפט 

שמני אנושי לא נצפה למצוא ־יון הוא צירוףייחוד היא שבמשפט הייחוד אם נושא הד

יש סיבה שנייה לפסול את הניתוח כמשפט ייחוד היא זהדווקא את כינוי הגוף 

מאפיין זה של משפטי לפסוקית הראשיתעל הרובשמשפטי הייחוד מוגבלים

את הניתוח של עמהייחוד היא הסיבה שבגללה פסל חזות 

ראו גם את השימוש במאפיין זה במסגרת  עם פסוקית מקור כמשפט ייחוד זהמשפטי 
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עמלבין לנדו עמהויכוח בין דורון והייקוק 

כפי שיש למצוא "יש לו ילדים, דני"בשאלת ניתוחם של משפטים כמו 

משועבדת במשפט תנאי או נסיון לשבץ משפט ייחוד כפסוקית בדוגמות הבאות

עצם מוביל לאי דקדוקיות־כמשלים של שם

 ?מה הוא יעשה עם ילדים , הוא לא מסתדר איתם, אם חתולים

 .מפשטת את העניינים, אתם לא מכירים אותה, העובדה שאמא שלה
 משפט ייחוד כפול

משפט ייחוד מדגישה שיש מקרים שבהם נמצא עמכצומתנויה

משתמש במשפט ייחוד  לעתים נדירות הפייטן העבריכשבלשון הפיוטים כפול

ָבָריו , טֹוב"כך למשלבתוך משפט ייחוד אחר ָמָריו ּונְִּעיִמים דְּ הֹוִרים א  , טֹוב/ טְּ

ֵמי ָדתֹו ָריו, ַטע  ָרם ַאׁשְּ בטור הראשון טורים אופןדברים איכה".ַהשֹומְּ

ואילו האל"טוב"מתייחסים אל  "דבריו"ו "אמריו"מופיע משפט ייחוד רגיל

ראשית כל בא משפט הייחוד בטור השני הפייטן מביא את משפט ייחוד כפול

האל"טוב"של מצוותיוכלומר טעמי דתו "טעמי דתו, טוב"הראשון

כלומר מי "השומרם, טעמי דתו"ולאחר מכן הפייטן מביא את משפט הייחוד השני

אשרי מי ששומר את )בסך הכל הפייטן היה רוצה לומרששומר את מצוותיו

ֹלא ֵמָעיָה הֹוִמים, טֹוַענְּתֹו, עּולּה"וכך עוד דוגמאות(מצוותיו של האל עקב "ה 

 –המעיים של מי שטוענת את העובר שלה )כלומרטור יוצרותאמר ציון

ֶעֶבת"ועוד(הומים ָׁשּה, ַהֺמרְּ ִביעַ , נַפְּ ָעּה ַמשְּ איילות זולת א ראש השנה"ִשיבְּ

(האל השביע את הנפש של מי שהייתה רעבה)כלומרטור שלש

 בתחומיה השונים של השפה העברית תפקידיו של משפט הייחודשימושיו ו
בעברית המודרנית מצויים משפטי הייחוד עמשלזינגר לפי יצחק 

הרבה בלשון  וכנראה בלשון הדיבור מצד אחד בשתי רמות משלב קוטביות

כגוןבמשלבים גבוהיםאף כי בשכיחות נמוכה למדייומן הצד האחרהילדים

נמוכים אין התניות במשלבים הבנאומים ובטקסטים פורמאליים של הלשון הכתובה

אם בלשון הדיבור נמצא משפטי ייחוד מגוונים ביותרתחביריות ומילוניות ברורות

ייתכן שראוי כי שכיחותם של משפטי הייחוד אצל הילדים אכן גבוהה יותריוכח

במעבר ממוקד אחד במשפט אל דהיינולתלות את התופעה בחשיבה לא מאורגנת

השערה זאת טעונה הוכחה גם בתחום ל המשפטמוקד אחר במהלך בנייתו ש

שמשפטי הייחוד מצויים בתחומים שונים ומגוונים של ןציייש להפסיכולנגוויסטיקה

שוניםבראש המשפט יש משום תפקידים  מילהשבייחוד והשפה העברית

הםלפי דעתנושהחשובים שבהם

 ( הדגשה)להבליט את חלק הייחוד  - 1

גורסת כי אחת מהדרכים התחביריות הקיימות עמבן־שחררינה

בעברית להדגשת חלק מחלקי המשפט היא יצירת מבנה הנקרא בתחביר המסורתי 

ומקבל מעמד וצורה כאשר חלק מחלקי המשפט מועבר לראש המשפטמשפט ייחוד

זה כדוגמה לתפקיד  אף על פי שברוב המקרים אין הוא הנושא התחבירישל נושא

 ֶהָחָכם"מסוגמעלה משפטים עמפרץיצחקהדגשהשל 
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רֹאׁשֹו ֵעינָיו הבלטת חלק הייחוד מובנת מהניתוח הקודםידבקוהלת"בְּ

מפרידים בינו ובין גוף אם רוצים להבליט את חלק הייחוד הבלטה יתירההפיסוק

לואי מחוץ לגוף המשפט ומשמש חלק במשפט שהובא כאן הוצא ההמשפט במפריד

חסידה ברושים "ךן התנמוהנה עוד דוגמות למשפט ייחוד בתפקיד הבלטה ייחוד

כבאשמות" כל הבן היילוד היאורה תשליכוהו"יזקדתהלים"ביתה

גורסים שבמקרא עמשילהגילהגרילקליאורהאלוןעמנואל

הם שגורים פחות בפרוזה משפטי ייחוד מצויים לרוב בלשון השירה הקדומה ובנבואה

במשפט " לאֵ הָ  ְךרֶ ים דֶ מִ תָ "הנה דוגמות נוספות למשפטי ייחוד שבמקראהמקראית

המילה שלתפקידה"יםמִ תָ "והנשוא הוא  "לאֵ הָ  ְךרֶ דֶ "השמני הזה הנושא הוא 

המסקנהעםדומהבמשפטמופיעשהואכפיבולטכהואינבמשפט"ָהֵאל"

כֹו ָתִמים ָהֵאל"המוחלטת וגם  לאכב שמואל בשנזכר יותר מפעם אחת ב"ַדרְּ

כֹו"כאן הנושא הוא לאיח תהליםב השם הבודד  "ָתִמים"והנשוא הוא "ַדרְּ

הדרך ניתן לפרשו כךפסוק זהמוחלטתכיישותעומד מחוץ למשפט "ָהֵאל"

פירוש זה מסתמך על הפרדתה התמימה היחידה היא דרכו של אלוהים ולא דרך אחרת

יש להדגיש שתפקידו לפיכךולשים אותה בראש הפסוקהאלוייחודה של המילה 

הוא הבלטת הדבר הכי חשוב שבפסוקברוב המקריםשל משפט הייחוד במקרא

יב בִ ה סָ יהוָ וַ  ּהיב לָ בִ ים סָ רִ ם הָ יִ לַ ׁשָ רּויְּ " יחוד במקראלהלן מספר דוגמאות למשפט הי

ֹ ד בִ מָ ע  א יַ ה ֹלתָ עַ י מֵ נִא  וַ "בקכהתהלים "םלָ ד עֹועַ ה וְּ תָ עַ מֵ  ֹוםעַ לְּ  ה מָ ׁשָ נְּ ּו חַ י כ

ְֹּ א נִֹל ֹ חְּ א יַ ף ֹלסֶ ר כֶ ׁשֶ י א  דָ ת מָ ם אֶ יהֶ לֵ יר ע  עִ י מֵ נִנְּהִ "יזידניאל "יה בִ רָ א  ש  בּוׁש

יזיגישעיהו "בֹו צּופְּ חְּ א יַ ב ֹלהָ זָוְּ 

 (פישוט הדברים) למנוע ריחוק רב מדי בין הנושא לבין הנשוא - 2
מביא משפטים מסוג עמפרץיצחקהזהכדוגמה לתפקיד 

שבו מורגשת כבדות בגלל המרחק שבין הנושא "קולו של כל הבוכה בלילה נשמע"

לעומת "של כל הבוכה בלילה"בשל הלוואי הארוך  "נשמע"ובין הנשוא  "קולו"

לכן קל במסירתו וקל בהבנתו" כל הבוכה בלילה קולו נשמע"משפט הייחוד זאת

נוסף על ההדגשה יש לייחוד תפקיד של פישוט הדברים

 ובלבול מכוונים אצל הקורא או השומעליצור דו־משמעות  - 3

המבנה של משפט הייחוד גורסת כי  עמאליצורשולמית

כדי להדגיש גורמים מסוימים במשפטיהם או כדי ליצור ידי המשוררים ־מנוצל על

 לבין הנושא התחבירי של המשפטחלק הייחודבין הנושא ההגיוני  ערפול מכוון

ולמעשה אפשר משפט הייחוד עשוי ליצור מבנים תחביריים מעוקליםהיא מדגישה ש

מוביליםתחביריים ההרטוריים האמצעים קבוצת הל מבנה משפט כזההיה לצרף 

ניתן חלק הייחוד במשפט איננו מוגבל למילה אחתהיא מדגישה גם שחוסר סדרל

ותר מתברר ורק מאוחר יהנראים כנושאואף טור שירי שלםליםילהביא כמה מ

בפי הה בתיבקינה  יהודה הלוירשם דרך משלכךשמדובר במושא או בלוואי

האם השכולה את מילות הזעקה
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 –ַבת מּוֵצאת ֵמֶחֶדר הֹוָרָתּה 
יֶה ִׁשי ִגזְָּרָתּה , ֵאיְך ֶאחְּ  ?ּוִמַמפְּ

בת אשר מוצאת מחדר הורתהאשר יש להבינו כאילו נכתבהטור הראשון כאן

מצורף משפט לוואי  "בת"שכן למה שנראה לכאורה כנושאו איננו משפט עצמאי

אלא אבל גם הטור הבא איננו נפתח בנשוא המצופהאך אין בו נשואמתאר בלבד

יֶה"הנסתר בפועל אנישבו הנושא הוא הבמשפט חדש לכאורה כלומר האם "ֶאחְּ

" ִגזְָּרָתּה"הכינוי שבמילה פטיםרק בסיום הטור מתברר הקשר בין המשהדוברת

ומתברר שלפנינו משפט ייחוד שנושאו התחבירי שנזכרה קודם" ַבת"מוסב על ה

סדרו התקין של משפט זה היה אמור לכאורה הועמדה בראשו "הבת"אך "האם"

על־ידי העמדת הבת וכו "ומנפשי גזרתה של הבת המוצאת, איך אחיה"להיות

בראש המשפט הצליח המשורר מצד אחד להבליט את שתי הדמויות המרכזיות

ומצד שני הוא יצר במכוון משפט בלתי ולתת לשתיהן משקל דומה"הבת"ו "האם"

ועל־ידי כך המחיש את רגשותיה הנסערים של האם שאינה מסודר באופן הגיוני

עה שהיא זועקת ומקוננת על בתהמסוגלת לסדר את דבריה כראוי ש

התרדוף נערותיהודה הלוירבשיא הים של 

ָלִחים –ּוַמָלִחים  ִריִׁשים,  /  יְֵּדיֶהם ַכםְּ ָרִׁשים ַמח  ֵמי ַהח  ַחכְּ  .   וְּ
ָלִחים –ּוַמָלִחים "המשפט  ידיהם של "הבא במקוםהוא משפט ייחוד" יְֵּדיֶהם ַכםְּ

החלשות "ידיהם של הַמָלִחים"שא המשפט הוא אפוא נו"המלחים הם כמלחים

ִחיםכסמרטוטים  העמדתם בראש המשפטעצמם מהווים לוואי "הַמָלִחים"ְמל 

ונושא המשפטמבליטה את העובדה שלמעשה מדברים עליהם עצמםבחלק הייחוד

איננו אלא מטונימיה"ידיהם"

לאחר במשפט ייחוד בהמשך אותו שיר הלוייהודה רשימוש מתוחכם יותר עושה 

המדומים כנגד הגלים הנמוכים המדומים לאריותשתיאר את גלי הים הגבוהים 

הוא מספר על תנועה של רדיפה של שני סוגי הגליםלנחשים

רֹונִים  –וְִּראׁשֹונִים  ָלקּום ַאח  ָחִׁשים/ דְּ ֵאין ָלֶהם לְּ עֹונִים וְּ ִצפְּ  .כְּ
רֹונִים –ִראׁשֹונִים וְּ "משפט הייחוד  ָלקּום ַאח  באופן מטשטש את נושא המשפט" דְּ

ברור על־פי ניתוח תחבירי שגרתי של המשפטשלא ברור מי רודף אחרי מי

רֹונִים"ש "ִראׁשֹונִים"והם הדולקים אחרי ההוא הנושאהם הגלים הנמוכים" ַאח 

ִראׁשֹונִים"אבל הפתיחה במילה הגלים הגבוהים קובעת מילה זו בתודעה כנושא " וְּ

רֹונִים"ודומה לכאורה שהם הדולקים אחרי הההגיוני בלבול זה בין הנושא "ַאח 

המשורר אינו מבקש לומר שדווקא התחבירי לנושא ההגיוני נעשה כאן בכוונה תחילה

אלא ליצור טשטוש מכוון שבו נדמה כי הכל רודפים אחר גורם אחד רודף אחר חברו

להמחיש באופן עז את יהודה הלוירת משפט הייחוד הצליח המשורר בעזהכל

ההתרוצצות הכללית שבמערבולת שבים

 לעיצוב דיאלוגים בסיפורת - 4
המבנה של משפט ייחוד מופיע לא רק בלשון עמבן־שחרלפי רינה

לוגים ומשמש כאחד הסמנים התחביריים לעיצוב דיאהכתב אלא גם בלשון הדיבור
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מנוחה לשם דוגמה יש להתבונן במשפט הבא שברומנו של עמוס עוז בסיפורת

. תהיה הבוס כמו שאתה רוצה, אתה רוצה להיות פה הבוס. אודי, תשמע"נכונה

החושב על הדוברעמעוזעמוס."שום דבר לא בוער לי, אני

זהו הנושא אניבמילה  אך טבעי הוא שיפתח את דבריועצמו כנושא המשפט

תכנון לשוניהנאמר באופן ספונטאני ובלא ובהמשכו של המשפטהפסיכולוגי

בהתחשב בדגמים התחביריים של העבריתאינו הנושא התחבירי אניכשמסתבר ש

ליבאמצעות מילת היחס והכינוי החוזר אנישל יבוטא תפקידו התחבירי 

אניל לי  בוערלא    שום דבר

נושא             נשוא  מושא   

ודוגמאות נוספות מתוך דיאלוגים

?"הבית שלו מימין או משמאל לבית שלכם –דן שטארקמן . תגיד רגע. בוא הנה"
עממשחקים בחורףנר־בןי

 ".שמם יצא בכל העולם, אמר החייל, הזמרים של אדירנה"
עמחייל טורקי מאדירנהאלונינ

בשני המשפטים האחרונים הובא הלוואי של הנושא לראש המשפט וקיבל מעמד של 

שם הזמרים " ;?"הבית של דן שטארקמן מימין או משמאל לבית שלכם)"נושא 

 "(.של אדירנה יצא בכל העולם
שבריריםארון לשם דוגמה נוספת נביא את המשפט הבא מסיפורה של דבורה ב

שולחן האוכלים בחדר הגדול היתה "הנוטה לסטות מסדר החלקים המקובל במשפט

דבורה בארון" הרצפה מסביבו משופעת והולכת וגבוהה בכיוון למקום עמדו

עמשברירים

תפיסת התחביר המסורתי רואה במבנה כזה  עמבן־שחרלפי רינה

ורק איננו נושא המשפט ..."שולחן האוכלים"שבו הצירוף כסטייה ממבנה בסיסי

הדובר המדבר הוא קיבל מעמד של נושא פסיכולוגית־מסיבה לוגיתוהדגשהלשם 

והנה משפט הבסיסעליו רואה אותו כנושא

א                   אוגד      נשואנושא              לוואי לנוש      

 ..."והולכת משופעתבחדר הגדול היתה  מסביב שולחן האוכלים הרצפה"
 
 לשרת את ענייני הצורה בשירה - 5

שלתבניתוקביעתהמשפטבחלקיהסדרשינויעמלפי אפרים חזן 

החרוזאוכשהמשקלואולםבמשפטהדגשהשלענייןכידועהםייחודמשפט

בעניין זה  בשירהצורהענייניהייחוד אתשל משפטהמבנהישרתזאתדורשים

אשר בהם מקרים מעניינים גורסת שיש למצואעמכצומתנויה

והוא הופך את המשפט מעבד פסוק מקראי או קטע מדרשי כלשהוהעברי הפייטן 

כאן ת זאת מבחינה תבניתיתאף כי לא היה הכרח לעשוהפרוזאי למשפט ייחוד

לפי דעתנו חיבתו של הפייטן מתבססת על מתגלה חיבתו של הפייטן לסגנון הזה

מספר פסוקים נויה מביאהשירותו של מבנה הייחוד למשקל והחרוז של השיר
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ויקרא"לא תשנא את אחיך בלבבך הוכח תוכיח את עמיתך"למשלמהמקרא

פך את המשפט הרגיל של הפסוק המקראי אל משפט ייחוד ואילו הפייטן הויזיט 

"לא תשנאיהו הוכיחו בריכוך נאמיך, אח""אח"על־ידי הקדמת המילה המודגשת 

ברייתא דמלאכת נאמר בונביא את הדוגמא הבאהטור יוצרקדושים

אין אתה יודע כמה רחבה של קלע עד שתדע בגבהה של "עמהמשכן

קומתו חמש ורחבו חמש ומניין , וכל קלע"ילו אומר הפייטן שלנווא"חצר

ארכו עשרין אמה ורחבו , והמסך החיצון שלפתח החצר/ הקלעים ששה וחמשים 

הפייטן הופך את המשפטים טורים יוצרפקודי"טפחים שלשים

אל משפטי ייחוד טיפוסיים "של"המדרשיים הפרוזאיים המשתמשים במילית 

 לדין באשר שונות דעות או שונים לציין תנאים - 6

כשהוא מדגיש עמשרביטאת התפקיד הזה מציין שמעון

ואפשר במגוון דגמים תחבירייםכשהוא בא הוא משפט הייחודנפוץ מאוד שבמשנה 

שרביט סימני ההיכר המבניים האופיניים ביותר לסגנון המשנאימשפט הייחוד מש

שהרי המשנה מנסחת את דבריה לרוב במשפטים שתבניתם אין תימה בדבריש שמדג

הנסיבותהמקרההעניין הנידוןרישאמורכבים משתי יחידותכלומרבינארית 

חרש "אכ ברכות ".אין לה קבע –תפילת הערב "דוגמאותהדיןוסיפא

מצילין  –כל כתבי הקודש "דח בבא קמא".פגיעתן רעה –שוטה וקטן 

כינוי יבוא וכאשר חלק הייחוד הוא נושאיאטז שבת".אותן מפני הדליקה

כגון"הרי"של הדיןבראש הסיפא בתוספת מילת ההצגה גוף או כינוי רומז 

כל המרבה בבדיקות "חב פאה".הוא נותן פאה לכל –הפודה מיד הגיזבר "

הזאב והארי והדב והנמר והברדלס והנחש "בה סנהדרין".הרי זה משובח –

משפטים שרביט מדגיש גם שבמשנה יש  דא בבא קמא".הרי אילו מועדין –

רישא זו היא רבים מאוד מכילים חלק ייחוד שהוא פסוקית זיקה עצמאית או לוואית

וכל המתנה ";בה ברכות".סיסן רע לו –המתפלל וסעה "בדרך כלל תנאית

כל המקיים את התורה "אט כתובות".תנאו בטל –על מה שכתוב בתורה 

 –שלקחו את הגורן , כהן ולוי"טד אבות".סופו לקיימה מעושר –מעוני 

כהן מוציאו  –שנמצא במקדש , שרץ"וא פאה".המעשרות שלהם

למשפטים שיש בהם תנאים שונים או והנה דוגמות טוי עירובין".בהמיינו

, אם רצה לקרות קרית שמע בלילה הראשון –חתן "דעות שונות באשר לדין

אם  –המציל מן הנהר או מן הניס או מן הליסטים "חב ברכות".קורא

, אם יש לו אחיזה –ספוג "בי בבא קמא".הרי אילו שלו, נתיאשו הבעלים

בית שמיי  –כרם רבעי "גכא שבת".אין מקנחים בו –ואם לאו . מקנחים בו

 וז פאה".יש לו: ובית הלל אומרים. אין לו חומש ויש לו בשיעור: אומרים
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 המסקנות
דעותיהם של הבלשנים העבריים לגבי מבנהו של משפט הייחוד שנויות במחלוקת 

ולפי האחת רואה בו שהוא משפט פשוט והשנייה רואה בו שהוא משפט מורכב

תחביריחלקממנוהוצאהוא משפט פשוט אשרבעיקרמשפט הייחודדעתנו

 המשפטלראשוהועברכלשהו

משפט שלם ולפניו שם־עצם בעמדת מכילצריך להיות משפט הייחודעיקרב 

 אין לפנינו משפט ייחוד כללואם לאייחוד

על הרוב ממלא תפקיד של תיאור הפועלשל משפט הייחוד הכינוי המוסב כאשר  

שכיח יחסית יחסית חישם חסר תכונת חיהשם שיוחד הוא בעל תכונת יהיה 

הכינוי מקרי התיאורים האחריםבתיאורי מקום והוא נדיר ביותר ובלתי תקין ב

 לת היחסיהמוסב אליו מותנה במ

בחלקגםהמוסבבכינויהנמצאתהיחסמילתנשארתשבהםמקומותיש 

 הייחוד

ושבייחודהעבריתהשפהשלומגווניםשוניםבתחומיםמצוייםהייחודמשפטי 

מאודנפוץהייחודאלא שמשפטשוניםתפקידיםמשוםישהמשפטבראשמילה

הוא שמשפט הייחודואפשרתחביריים שונים ומגווניםבדגמיםבמשנה ביותר

 המשנאישל הסגנוןביותרהאופיינייםהמבנייםמסימניו

 ביבליוגרפיה
 המקורות העבריים 

ירושליםמהוצאת קרית־ספר בעהמילון העברי המרוכזאברהם אבן־שושן 

 

ספר השנה של לשאלת תקינותם והיווצרותם של משפטי הייחודאורה שורצולד 

 ותשל יג בר אילן

הקיבוץ המאוחד ואוניברסיטת תל־אביבהמשפט השמנירובינשטיין ליעזרא 

 טתשכ

ספריית אוניברסיטה העברית שלנו והעברית הקדומהאליעזר רובינשטיין 

 ישראל ההוצאה לאורן משרד הביטחולגלי צהמשודרת

יחידה החטיבה הביניימיתפרקים בתולדות הלשון העבריתאפרים חזן 

 אביב־תלהאוניברסיאה הפתוחה

תל־אביב הסופריםאגודתעםבשיתוףיחדיוסיפוריםילקוטבארוןדבורה 

 

 ־אביבתלמהוצאת יוסף שרברק בעעברית כהלכהיצחק פרץ 

יחידההמודרניתהחטיבההעבריתהלשוןבתולדותפרקיםשלזינגריצחק  

 תל־אביבהפתוחההאוניברסיטה

 ישראלעם עובדסיפוריםשקיעה כפרית בן־נריצחק 

 תל־אביביסודותהוצאת תחביר עברימרדכי יואלי 
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 הסגנון העברי בפיוטי שמואל השלישינויה כצומת  

־תלקריאהסימןספריהמאוחדהקיבוץטורקיחיילרוץאלונינסים  

 אביב

 םספר משנה תורה להרמב 

 טתשלטתשכאקדמוןהמשפט הפשוטאורנןע  

 ישראלאקדמוןהחדשההעבריתתחביראורנןע  

 ישראלעובדעםנכונהמנוחהעוזסעמו  

בת־ימינובעבריתהכתובהטקסטשילהגילהגרילקליאורהאלוןעמנואל  

 תמופמכוןשלהספריםהוצאתולקסיקלייםתחבירייםמבנייםמאפיינים

 ישראל

דגמי המשפטים בעברית והפונקציות שהם ממלאים בלשוןרינה בן־שחר  

הוראה והדרכההחוג ללמידההפקולטה לחינוךסמינר דידקטי בידיעת הלשון

 נובמבר 

סגנון הסיפורת הלשון הסגנון ולשון הפואטיקה של הסיפורת שחר־רינה בן  

האוניברסיטה הפתוחה בית ההוצאה לאור שליחידות הספרות

 ישראל

תל־אביבמבעעמיחיהוצאת ספרים הוראת העברית כלשון אםרפאל ניר  

 

חתשכבית הספר הריאלי העברי בחיפהעיקרי תורת המשפטנהירש  

 זתש

הוצאת ראובן מסהדפסה חמישיתדקדוק עברי מודרגשאול ברקלי  

 ירושלים

האוניברסיטה כרך שירת החול העברית בספרד המוסלמיתשולמית אליצור  

 תל־אביבהפתוחה

יחידה החטיבה הקלאסיתפרקים בתולדות הלשון העבריתשמעון שרביט  

 תל־אביבהאוניברסיטה הפתוחה

טחמולשוןהבעההבנהעבריתבשלבבדיחי־קלפוסנועהליפקיןשרה  

 ישראלחינוכיתלטכנולוגיההמרכז

תורה נביאים וכתובים 

 המקורות הלועזיים 
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 תקציר
הוא אחד הסוגים של והמחקר הזה מתייחס לנושא חשוב ומעניין בתחביר

המחקר הזה מתעניין בחקר שהוא משפט הייחודהמשפט הפשוט בלשון העברית

גם הוא מתעניין חלקי המשפט שיכולים למלא תפקיד של חלק ייחוד במשפט הייחוד

בכינויי הגוף שיכולים למלא תפקיד של כינוי מוסב במשפט הייחוד

ביריים שיקבעו את הכללים במחקר הזה מנסים לזהות את הגורמים התח

במחקר זה יידונו גם השאלות התיאורטיות בדבר דרך העיקריים של משפט הייחוד

היווצרותו של משפט הייחוד

חשיבותו של מחקר זה מתייחסת לקביעת מהותו של משפט הייחוד בחקר 

שאלת מהותו ומבנהו של משפט הייחודשתי דעות עיקריות לגבי הרי שישהלשוני

הוצא ממנו חלק ר שאפשוט הוא משפט הייחוד משפטשהדעה הראשונה קובעת שכ

קובעתהשנייה אילו הדעה וחלק הייחודתחבירי כלשהו והועבר לראש המשפט 

בו חלק הייחוד הוא הנושא והחידוש הוא ר שאמורכב הייחוד הוא משפט משפט ש

הנשוא המורכב

ויתר על כן פט הייחוד משמש בהםכמו כן לקביעת התחומים הבולטים ביותר שמש

במחקר זה נקבעו ם שמשחק אותם משפט הייחוד בשפה העבריתילציין את התפקיד

הסגנוןתפקיד ההדגשהתפקיד כשהחשובים שבהםששה תפקידים עיקריים

דו־משמעות מכוונתותפקיד 
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Abstract 
Casus Pendens In Hebrew Language, Structure and Functions 

By Ahmed Jasim Mohammed 

And Hussein Ismael Kadhim 

This study sheds light on an important topic in the structure of one of 

the simple sentences, which is "Casus Pendens". This research interested in 

the study of parts of sentence, which can be a extraposed part in casus 

pendens and the pronouns which can take the role of resumptive pronoun in 

casus pendens. 

This research is an attempt to identify the structural factors, which can 

determine the rules of casus pendens. In this research we will discuss the 

theories related to the  ways in which theses clauses are structured.  

The importance of this study lies in its reference to the essence of the 

casus pendens in the linguistic research. There are two main opinions on the 

question of nature and structure of the casus pendens. The first opinion 

states that the casus pendens is a simple sentence from which some syntactic 

part has been removed and transferred to the head of the sentence. The 

second states that the casus pendens is a complex sentence in which the 

extraposed part is the subject and the innovation is the complex predicate. 

This research also points to the most important areas in which this 

type of sentence is used in Hebrew. It also refers to the most important 

functions of the grammatical structure of the casus pendens, which are 

identified in this research with six main functions, the most important of 

these functions: the "emphasis" function, the "stylistic" function, And the 

"intended ambiguity" function. 

 


